Załącznik nr 1

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS HARFOWY
im. KAROLA GROLLA
23 maja - 20 czerwca 2021
edycja on-line
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie
STOWARZYSZENIE HARFA DZIECIOM

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Szkoła (nazwa, adres)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................…………
Imię i nazwisko pedagoga prowadzącego (ew. nr. Tel. I e-mail)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………
Telefon Rodzica/ Opiekuna …………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail Rodzica/ Opiekuna…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Grupa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Program:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Link do nagrania będzie przesłany do dnia 23.05.2021 r. na adres harfa_groll@szymanowski.edu.pl

…………………………………..
data

……………………………………………………………..
podpis
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Zgody i oświadczenia
1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Konkursu przedstawione w regulaminie i
wyrażam zgodę na uczestnictwo córki/syna/podopiecznego.
Data i podpis
2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w
celach związanych z udziałem, organizacją, promowaniem III Ogólnopolskiego Konkursu
Harfowego im. Karola Grolla oraz ogłoszeniem jego wyników.
Data i podpis
3. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1191) udzielam zezwolenia na wykorzystanie i
upowszechnienie wizerunku oraz wykonania artystycznego zarejestrowanego podczas III
Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego im. Karola Grolla oraz na nieodpłatne
wykorzystanie, utrwalanie i powielanie materiałów za pośrednictwem dowolnego medium
w celu zgodnym z prowadzoną przez organizatorów działalnością.
Data i podpis
4. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacją administratora danych
Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego im. Karola Grolla.

III

Data i podpis

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie skanu zgłoszenia (załącznik nr 1),
podpisanej informacji administratora (załącznik nr 2) oraz skanów nut wraz z linkiem do
nagrania z wykonaniem repertuaru dedykowanego deklarowanej grupie na adres:
harfa_groll@szymanowski.edu.pl w terminie do 23 maja 2021 r.
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